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قام االسبوع الماض افراد وضباط   
لواء الشهيد الزبيري  في محافظة 
مأرب  بطرد أركان عمليات اللواء المكلف 
من قبل صادق االحمر في انتفاضة غير 
منتسبي  فيها جميع  ش��ارك  مسبوقة 

اللواء ..هذا وطالب  منتسبو لواء الشهيد 
الزبيري  رئيس الجمهورية القائد االعلى 
للقوات المسلحة  ووزير الدفاع التدخل  
لوقف هيمنة النافذين على اللواء وتعيين 
قيادة للواء من بينهم ممن يعايشون 

ظروفهم ويعرفون  طبيعة المنطقة، 
وليس  قائدًا على بعد 250كم ..مشيرين 
الى ان حقوقهم تصادر ويتم حرمانهم من 
الترقيات القانونية ..مشددين على ضرورة 

معالجة قضية اللواء ..

طرد أركان لواء الشهيد الزبيري المكلف من صادق األحمر

القربي يدعو لمراجعة األداء اإلعالمي مواكبًة لروح الوفاق
أكد أن الحوار طوق النجاة لليمنيين

قال الدكتور أبو بكر القربي _ وزير الخارجية- إن المبادرة  
الخليجية لم تنص على تحديد من هم األشخاص الذين 
يجب أن يشاركوا في الحوار، وأن مسألة اختيار المشاركين يعود 
إلى األحزاب نفسها والتي يجب أن تختار الشخصيات القادرة على 
المساهمة في إنجاح الحوار والتعاطي بمسؤولية مع استحقاقاته 
الوطنية ومخرجاته، وهذا ينطبق على المؤتمر الشعبي العام 

وعلى بقية األحزاب.
واعتبر القربي في حوار لصحيفة »26 سبتمبر« الصادرة عن 
وزارة الدفاع، ما يصدر عن بعض األطراف من شروط أو اعتراضات 
أمرًا غير منطقي ..ألن الكل مدعو إلى الحضور والمشاركة وإبداء 
وجهات نظره دون سقف أو شرط مسبق، والمهم هو التفاعل مع 
الدعوة والمشاركة وليقول الجميع كل ما لديه على طاولة الحوار 
وإقناع اآلخرين بوجهة نظره واستيعاب وجهات نظر اآلخرين 
وأخيرًا القبول بما تتفق عليه األغلبية والذي سيكون خارطة 

طريق لمستقبل اليمن.
وأضاف: أن الجدل حول القرارات الرئاسية حدث عند إصدار 
القرارات بتغيير بعض القيادات العسكرية وليس مع قرارات إعادة 
الهيكلة، موضحًا انه حاليًا ال توجد مشاكل فالقرارات الرئاسية 
بإعادة هيكلة الجيش اتخذت من الرئيس القائد األعلى للقوات 
المسلحة والجميع أعلن التزامه بتنفيذها.. والمشاكل تأتي 
أحيانًا من محاوالت تعكير أجواء العمل الوطني ومحاولة شخصنة 
القرارات وخاصة من قبل اإلعالم السلبي الذي يجب أن يرتقي 
إلى مستوى المسؤولية الوطنية وااللتزام األخالقي بدعم التوافق 
الوطني من خالل تجنب تسميم المناخ السياسي والمساهمة 

بإيجابية في تهيئة الظروف المناسبة للحوار الوطني .

وجدد الدكتور القربي التأكيد على أن الحوار 
الوطني طوق النجاة لليمن التي ارتضى أبناؤها 
السير على نهج الحكمة والتوافق لمعالجة كل 
مشاكلهم وخالفاتهم، وهو أمل الجميع في 
التوصل إلى حلول ناجعة لكل القضايا المتعلقة 
بمستقبل اليمن ووضعها على جدول أعماله 
بحيث يجب أن يفضي الحوار إلى إيجاد الحلول 
للقضايا العالقة مثل صعدة والقضية الجنوبية.
وعن مشاركة مكونات الحراك الجنوبي في 
مؤتمر الحوار الوطني، قال القربي: إن ذلك 
لم يتحدد بعد، فهناك فصائل أبدت تجاوبها 
وموافقتها على المشاركة، وهناك أخرى ما 
تزال تدلي بتصريحات بالرفض، وخالل األيام 
القليلة القادمة يمكن أن تتضح األمور بصورة 
أكبر خصوصًا مع القرارات الرئاسية المرتقبة 

بتهيئة األجواء اإليجابية النطالق الحوار والمتعلقة بما عُرف 
بالنقاط العشرين التي حددتها اللجنة الفنية التحضيرية.

وشدد القربي على رفض التدخل اإليراني في الشؤون الداخلية 
لليمن، معربا عن أمله أن تستجيب األطراف المسئولة في إيران 
وأن تراجع عالقتها مع الغير على أساس االحترام المتبادل وأن 
تدعم الوفاق الوطني في اليمن بداًل من دعم أطراف في مواجهة 

أطراف أخرى.
وعن تأثير شحنة األسلحة التركية المهربة لبالدنا على العالقات 
»اليمنية ..التركية«، قال القربي: عندما تم اكتشاف شحنتين من 
األسلحة المهربة قادمة من تركيا كان طبيعيًا أن يحدث ذلك 

قلقًا في اليمن عن طبيعة الشحنة والهدف من 
تهريبها إلى األراضي اليمنية، وقد اتصل بي 
قبل أيام وزير الخارجية التركي وأكد أن بالده 
تقف مع كل األطراف اليمنية على مسافة واحدة 
وأنها تدعم أمن واستقرار اليمن، مشيرًا إلى 
أن الشخصين المسئولين عن تهريب الشحنة 
األولى من األسلحة قد تم إيداعهما السجن في 
تركيا وسيحاكمان على ذمة القضية، كما أكد 
أن الحكومة التركية لن تتوانى عن معاقبة كل 
من يثبت تورطه في تهريب أسلحة إلى اليمن، 
كما أكد حرص بالده على عالقات شراكة قوية 
مع اليمن في مختلف المجاالت االقتصادية 
والسياسية والتنموية، ومن جانبنا أكدنا على 
أن يتم التثبت من عملية التهريب قبل شحن أي 
مواد إلى اليمن وأن يتم منع تكرارها مستقباًل.
ودعا القربي إلى وقفة جادة لمراجعة األداء اإلعالمي وبما 
يساهم في مواكبة روح الوفاق الوطني، وق��ال: يجب أن 
تتوقف كل وسائل اإلعالم عن تسميم األجواء على الساحة 
السياسية، وأن تدرك أن المناكفات والتشويش واختالق 
القصص ومحاوالت الوقيعة بين القيادات السياسية في البلد 
لن يجني الوطن خيرًا من ورائها، فكما أن الحرب أولها كلمة 
فإن التوافق أوله كلمة طيبة يكون أصلها ثابتًا وفرعها في 
السماء، كلمة تعكس الحكمة اليمانية من أجل مصلحة الوطن 
ومستقبله وأمنه واستقراره، وهذا ما نأمله من كل الصحفيين 

واإلعالميين.

أمانة العاصمة توضح 
بشأن شراء 25 سيارة

ع����ب����ر م���ص���در  
مسئول في أمانة 
العاصمةعن أسفه الشديد 
من المزاعم التي تناولتها 
ب��ع��ض وس��ائ��ل اإلع���الم 
بشأن وقف وزارة المالية 
أوامر صرف شراء 25 سيارة 
العاصمة  وج��ه بها أمين 
ع��ب��دال��ق��ادر ع��ل��ي ه��الل 

لفريقه اإلعالمي.
وقال المصدر في تصريح 
صحفي »إن تلك المعلومات 
تفتقد للدقة والمصداقية 

والموضوعية«.
وأوضح أن أمين العاصمة 
ع��ب��دال��ق��ادر ه���الل ك��ان 
ق��د وج��ه بصرف سيارات 
ل��م��ن��اط��ق ال��ن��ظ��اف��ة في 
مديريات أمانة العاصمة 
على  قبين  لمرا ا و لعشر  ا
األس�������واق ال��ش��ع��ب��ي��ة ، 
وك��ذا تنفيذ أوام��ر اللجنة 
العسكرية بخصوص صرف 
15 س��ي��ارة أطقم لقوات 
األمن المركزي وأمن أمانة 

العاصمة وسيارات إسعاف 
للمشافي الحكومية بصنعاء 
وس��ي��ارات ل��وك��الء أمانة 
العاصمة ال��ذي��ن ص��درت 
قرارات جمهورية بتعيينهم 

أسوة بغيرهم.
وأضاف المصدر: »إن تلك 
اإلج����راءات التي اتخذها 
األمين هالل تأتي في إطار 
مساعي قيادة األمانة لتعزيز 
جهود األم��ن واالستقرار 
في العاصمة صنعاء وكذا 
تحسين أوضاع النظافة بما 
يظهرها بالمظهر الحضاري 

والتاريخي الذي يليق بها.
وط��ال��ب ك��اف��ة وس��ائ��ل 
اإلع����الم ب��ت��ح��ري ال��دق��ة 
وال��م��ص��داق��ي��ة ف��ي نقل 
األخ��ب��ار وال��ن��أي بنفسها 
ع��ن ت��روي��ج الشائعات 
والمعلومات المغلوطة كون 
ذلك يتنافى مع الرسالة 
فة  لصحا ا لمهنة  لنبيلة  ا
وأخالقيتها لما فيه تحقيق 

المصلحة العامة.

 العراسي ينفي ترتيب الرئاسة للقاء  ناصر بالبيض
نفى األس��ت��اذ يحي العراسي-   

ئيس  لر في  لصحا ا تير  لسكر ا
الجمهورية- األنباء التي أورده��ا احد 
المواقع على شبكة االنترنت بشأن قيام 
رئيس الجمهورية االخ عبدربه منصور 
هادي بالترتيب للقاء الذي جمع الرئيسين 
السابقين ، علي ناصر محمد وعلي سالم 
البيض في بيروت مؤخرًا.. وقال العراسي: 
ان مثل هذا الكالم الذي نُسب اليه محض 
افتراء وغير صحيح على االطالق ،  ولم 
اعرف اصاًل باللقاء الذي جرى الحديث عنه 
بسبب ظرف صحي منعني من االطالع 

على الصحف والمواقع االلكترونية ».
 واعتبر سكرتير رئيس الجمهورية 
نفيه هذا  بالغًا الى النائب العام ونيابة 
نقابة  ل��ى  وا والمطبوعات  الصحافة 
الصحافيين التخاذ االج��راءات القانونية 
بحق هذا الموقع ال��ذي قال انه تمادى 
في » فبركة » االخبار باسمه في محاولة 

للتشويش على عمله وادائه المهني .

واحد من الناس

رسالة مواطن.. إلى الزعيم
الوالد المناضل الوطني الجسور موحد اليمن وباني نهضته الحديثة   

الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام      حفظه اهلل
أتمنى من اهلل سبحانه وتعالى بأن تكونوا في أتم الصحة والعافية وان 

يطيل اهلل في عمركم..
ونحن هنا نعاهدكم بأن نظل األوفياء الصامدين وعلى الدرب سائرون 
في طريق بدأتموه منذ العام 1978م لتوليكم قيادة البالد والعام 1982م 

تاريخ ميالد حزب المؤتمر الشعبي العام.
ان توقيعكم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وبتلك 
االبتسامة التي ال تشوبها أي ابتسامة ألنها تنسينا كل اآلالم واألوجاع 
واالحزان وتغمر قلوبنا في ثقة الوفاء كل ذلك يُعد انتصارًا لصوت العقل 
والمنطق والحكمة صاحب القلب الكبير ومؤسس الديمقراطية وموحد 
اليمن، ان تلك االبتسامة تتحدث عن نفسها وتخبر الخونة بأن الكبير يظل 
كبيرًا والعمالق يظل عمالقًا رغم الجروح الشديدة لكنها التساوي شيئًا أمام 
مصلحة اليمن وأمنه واستقراره والحفاظ على وحدة اراضيه، وهنا نتعلم 
منكم يافخامة الزعيم ان حب الوطن من االيمان وان ذلك سنة وان مصالحه 
يجب ان تتغلب على مصالحنا الشخصية، لقد قدمتم يازعيمنا التنازالت 
تلو األخرى من أجل الحفاظ على الدم اليمني وعدم اراقته وتنازلتم عن 
السلطة طوعًا رغم ما تعرضتم له من مؤامرة خسيسة ودنيئة استهدفتكم 

مع كبار قيادات الدولة ورجالها األوفياء وقدمتم بتلك التنازالت صفعة 
قوية لمن لم يتوقع منكم ذلك ولقنتهم درسًا في االخالق والقيم الحميدة، 
وبالعكس فقد كانوا يتوقعون منكم تحريك القوات وإشعال الحرب ونشر 
الفوضى بين أوساط الشعب من أجل االنتقام والرد على ما حصل لكم 
وجركم ومعكم الوطن الى مستنقع يصعب الخروج منه كما حصل في 
ليبيا وبعض الدول وفي اقطار ما يسمى بالربيع العربي ونحن هنا نطلق 

عليه الشتاء العربي.
والدنا العزيز انت اخبرتهم ان السلطة مغرم وليست مغنمًا ولكنهم 
لم يدركوا ذلك وانقلبوا على الشرعية الدستورية من أجل الوصول الى 
الكرسي ولو على نهر من الدماء وجماجم الشهداء وترك صندوق االقتراع 
جانبًا ولكنهم فشلوا فشاًل ذريعًا ألنك حكيم وألن شعبنا واٍع لتلك المؤامرة، 
سيظل حبكم يسري في دمائنا وعروقنا وسيظل الوطن أمانة في أعناقنا 
وسنحافظ عليه كما نحافظ على حدقات أعيننا، وحتى آخر لحظة من عمرنا.

وفي األخير تقبلوا خالص تحياتنا وحبنا وتقديرنا لشخصكم الكريم..
الشفاء للجرحى والمصابين، الرحمة والمغفرة للشهداء األبرار، الشموخ 

والعزة والكبرياء لليمن، وللوحدة الغالية البقاء لألبد.

ابنكم المخلص/ معين محمد عبدالوارث عبدالمغني

زوجة العولقي »الكرواتية« تكشف عن 
رغبة في االنتقام لمقتله

كشفت وسائل اع��الم بريطانية  
عن رغبة »أمينة الكرواتية« زوجة 
اإلمام األمريكي من أصل يمني انور العولقي 
باالنتقام لزوجها الذي قتلته غارة أمريكية 
بطائرة دون طيار استهدفته مع اثنين من 
اوالده في اكتوبر من العام 2011م بمنطقة 

خارج العاصمة صنعاء.
وقالت تلك الوسائل: ان الكرواتية »إيرينا 
ك��وري��ك«، غيرت اسمها إل��ى أمينة بعد 
اعتناقها اإلسالم والتي تم تجنيدها على 
»الفيسبوك« على يد رجل دنماركي يزعم 
أنها كانت تعمل مع »سي آي إيه« بهدف 
اختراق تنظيم »ال��ق��اع��دة«. ولعبت دور 
وسيطة للزواج أي دور الخاطبة لإلرهابيين، 
حيث تزوجت إيرنا من أنور العولقي أحد 
شيوخ التطرف المعادي للواليات المتحدة-

وفق تعبيرها..
وتقول صحيفة »ديلي ميل« البريطانية 
إن الدنماركي مورتون ستورم الذي اعتنق 
اإلسالم كان أحد رفقاء تنظيم »القاعدة« 
المؤتمنين عندما عرضت عليه »سي آي إيه« 
مبلغ 250 ألف دوالر إليجاد زوجة ثالثة ألنور 

العولقي، لتعمل على رصد تحركاته.
وفي سبيل ذلك عثر ستورم على ضالته 
المنشودة في أمينة ذات األصول الكاثوليكية 
التي كانت أيضًا من المعجبين بالعولقي، ثم 
قام بعد ذلك باإلشراف على عملية تبادل 

رسائل فيديو بين االثنين وبعدها اتفق 
االثنان على ال��زواج على الرغم من قرار 
الواليات المتحدة بإهدار دم العولقي، وعلى 
الرغم من نجاح الخطة في مراحلها األولى إال 
أن المراحل التالية من خطة »سي آي إيه« قد 

تعرضت لكثير من المعوقات.
ويقول مورتون ستورم »إن خطة »سي 
آي إيه« كانت تعتمد على زرع جهاز يرصد 
التحركات في أمتعة أمينة عند وصولها إلى 
اليمن لاللتقاء بزوجها، حتى يمكن لوكالة 
االستخبارات التعرف مباشرة على مخبأ 

العولقي هناك«.
وفي تسجيل فيديو ظهر على شبكة »سي 
بي إس اإلخبارية األميركية« ، قالت »سوف 
أكون معه أينما ذهب، أنا عمري 32 عامًا 
وعلى استعداد للقيام بأي أعمال خطرة، 
أنا ال أخشى الموت وال أخشى أن أموت في 

سبيل اهلل«.
هذا  بتسجيل  »قمت  مينة:  أ وتضيف 
الشريط حتى يمكنك رؤية الشكل الذي أبدو 
عليه«.. وردًا على ذلك قال العولقي »إذا 
كنت قادرة على العيش في ظروف وأحوال 
صعبة وال تمانعين من الوحدة والعزلة 
وتستطيعين العيش في ظل قيود تحول 
دون تواصلك مع اآلخرين، فإن ذلك سوف 

يكون شيًئا عظيمًا«.
كما أشار كذلك إلى رفيق له يعتقد أنه 

ستورم ، وقال: »إن األخ الذي يحمل تسجيل 
الفيديو هذا هو أخ جدير بالثقة«. وقد استمر 
االثنان في تبادل رسائل الفيديو المشفرة، 
وفي إحداها قال العولقي: »أنا اآلن ال أعيش 
في خيمة ولكني أعيش في منزل أحد 
األصدقاء وأنا ال أغادر المنزل كما أنني في 
وضع أحتاج فيه إلى وجود زوجتي إلى جواري 
طول الوقت كما أنني أفضل أن أسكن في 
خيمة في الجبال ألن ذلك يمنحني القدرة 

على القراءة والكتابة والبحث.«
وفي لقاء جرى في فيينا في النمسا قام 
ستورم بعرض تسجيل فيديو للعولقي 
على أمينة والذي كان يرتدي فيه ثوبًا أبيض 
ووراءه خلفية وردية اللون حافلة باألزهار. 
وفيه يقول: »إن هذا التسجيل تم إعداده 
من أجل األخت أمينة بناء على طلبها وأنه 
يدعو اهلل أن يهديها إلى الصواب في الدنيا 
وفي اآلخرة ويهديها كذلك إلى اختيار ما هو 

أفضل بشأن عرض الزواج«.
 ويقول ستورم »إن أمينة انفجرت بالبكاء 
عندما شاهدت هذا التسجيل، وقد بعثت إليّ 
في تسجيالت فيديو رسائل وهي ترتدي 
طرحة فوق رأسها وتقول إنها تقبل كل ما 
يتطلبه إتمام هذا الزواج.. وفي تسجيل آخر 
تقول وهي وقد أزالت غطاء الرأس: »أخي ها 
أنا دون غطاء الرأس حتى تستطيع أن ترى 

شعر رأسي، وكلي أمل أن تسعد بذلك«.

عناصر إصالحية 
تحاصر منزل )مقلد 

صوت الزعيم( 
أفادت مصادر محلية  

في محافظة إب، أن 
حزب  م��ن  مسلحة  عناصر 
ح  ص��ال إل ا ليمني  ا لتجمع  ا
ح���اص���رت ال��ج��م��ع��ة م��ن��زل 
ال��م��واط��ن عيسى ال��ع��ذري 
الواقع في منطقة مذيخرة 

بمديرية العدين.
وق��ال��ت ال��م��ص��ادر: إن هذا 
التطور جاء بعد خالف بين 
عيسى العذري وعناصر من 
حزب اإلص��الح في منطقته 
على خلفية كشفه أكاذيب 
واف��ت��راءات، ح��زب اإلص��الح 
وسعيهم لترويج الشائعات 
واالف���ت���راءات مستخدمين 
اشتهر عنهم  ع���ددًا ممن 
الزعيم علي  تقليد ص��وت 
عبداهلل صالح أب��ان األزم��ة 
التي شهدتها البالد العام قبل 

الماضي.
ح��ي��ث ق���ام ال��ش��اب عيسى 
ال��ع��ذري وم��ن خ��الل شاشة 
م  ل��ع��ا ا ليمنية  ا ئية  لفضا ا
2011م بكشف سعي حزب 
اإلصالح إلنتاج تسجيل بصوت 
الرئيس »السابق« علي عبداهلل 
صالح وهو يهدد بشن حرب 
شاملة بالعاصمة، كاشفًا في 
ذات السياق قيام ضباط من 
الفرقة األول��ى »م��درع« التي 
كان يقودها اللواء »المنشق« 
علي محسن األحمر، بإجباره 
الرئيس  تقليد ص��وت  على 
»السابق« وذلك بحكم تواجده 
ف��ي مخيم االع��ت��ص��ام بحي 

جامعة صنعاء. 

النيابة  تحيل جاسوس 
الموساد اإلسرائيلي للجزائية

المؤتمرنت يطلق نافذة 
خاصة بـ)خليجي 21(

أبلغ مصدر قضائي في محافظة  
الجزائية  لنيابة  ا أن  ع���دن  
المتخصصة ستحيل قريبا ملف متهم 
يدعى ابراهام الذراحي- وهو يمني 
بالغ من العمر 24 سنة ويعمل مهندس 
كمبيوتر- إلى المحكمة الجزائية بتهمة 

التجسس لصالح الموساد اإلسرائيلي.
وأوض���ح  المصدر أن المتهم كان 

قد أحيل إل��ى النيابة الجزائية في 
عدن األسبوع الماضي بعد أن كان 
قد تم القبض عليه في تعز، وأقر 
في اعترافاته بعمالته للموساد وانه 
سافر إلى عدة دول بينها إسرائيل 
وتم تجنيده من قبل الموساد لنقل 
معلومات استخباراتية عن األوضاع 

في اليمن.

أطلق موقع »المؤتمرنت« نافذة   
بتغطية  إخبارية جديدة خاصة 
فعاليات دورة كأس الخليج العربي الحادية 
والعشرين لكرة القدم )خليجي 21( التي 
لبحرينية  ا بالعاصمة  السبت  انطلقت 

المنامة .
ويأمل »المؤتمرنت« أن يقدم من 
21( خدمة  النافذة )خليجي خ��الل 
إخبارية مواكبة لفعاليات البطولة 
تغطية  عبر  ل��ري��اض��ي  ا لجمهوره 

متواصلة ألحداث البطولة والمباريات 
التي ستخوضها المنتخبات المشاركة 
بشكل يومي ،باإلضافة إلى متابعة 
الجتماعات لجان البطولة وتصريحات 
والمسئولين  والالعبين  لمدربين  ا
،فضاًل عن تغطية خاصة للمباريات 

واألهداف بالفيديو والصور .
لمتابعة النافذة على الرابط التالي:

http://www.almotamar.net/news/
htm.category126


